دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مدیریت امور بین الملل

برنامه های امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تبریز

در راستای اجرای سیاستهای کشوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در زمینه بین المللی سازی دانشگاهها ،پس از
مطالعه اسناد باالدستی ،به منظور شفاف سازی و دستیابی به اهداف تعیین شده در اسناد ،برنامه های دانشگاه تدوین و در شورای
روابط بین الملل دانشگاه تصویب شد.
اسنادی که بیشتر مورد تاکید قرار گرفته اند عبارتند از :برنامه آمایش ،برنامه عملیاتی مشترک دانشگاهها ،بسته های بین المللی
سازی آموزش عالی ،شاخص های رتبه بندی پژوهشی دانشگاهها ،شاخص های پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ،سند بین المللی
سازی دانشگاه ،برنامه راهبردی دانشگاه و مصوبات شورای روابط بین الملل دانشگاه.
برپایه منابع مذکور و براساس شاخص های موجود در این منابع برنامه های زیر تعیین شده و به منظور اجرای این برنامه ها
مدیریت امور بین الملل از انعقاد تفاهم نامه با واحدها برای تحقق این برنامه ها استقبال می نماید.

 -1جذب هیئت علمی افتخاری (وابسته) :عضو هیئت علمی وابسته فردی است که دارای تابعیت خارجی بوده یا وابسته به
دانشگاهی در خارج ا ز کشور باشد و حداقل یک نیم سال بطور تمام وقت در دانشگاه مشغول تدریس و تحقیق باشد.
بدین منظور دانشگاه اقدامات زیر را انجام داده است:
● تدوین آئین نامه جذب اساتید افتخاری و تصویب آن در هیئت امنای دانشگاه
● ابالغ دستور عمل "انتخاب و انتصاب اعضای هیئت علمی وابسته" دریافتی از وزارت متبوعه به واحدها
● ابالغ آئین نامه "طرح حمایت از دانشمندان و متخصصان ایرانی غیر مقیم" دریافتی از بنیاد ملی نخبگان به واحدها
● طراحی جدول هزینه ای پرداخت به اعضای هیئت علمی وابسته و تصویب آن در هیئت رئیسه ی دانشگاه مطابق با مصوبه هیئت
امنا
● تدوین نمودار گردش کار فرآیند "جذب هیئت علمی وابسته"
دانشگاه از همکاری با اعضای هیئت علمی خارج از کشور با رعایت شرایط درج شده درموارد مذکور حمایت می نماید.
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 -2جذب دانشجوی بین المللی :دانشجوی بین المللی دانشجویی است که دارای تابعیت غیرایرانی بوده و در یکی از رشته های
دانشگاه ثبت نام کرده باشد.
بدین منظور دانشگاه اقدامات زیر را انجام داده است:
● تدوین آئین نامه جذب دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه
● مکاتبه با دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی برای تعیین رشته و ظرفیت پذیرش دانشجو
● درج ظرفیت ها در سایت انگلیسی زبان دانشگاه پس از جمع بندی
● ارسال ظرفیت های مذکور از طریق سفارتخانه های کشور به دانشگاههای کشورهای همجوار
● اخذ مجوز از وزارت متبوعه برای جذب دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی
● کاهش مبلغ شهریه دریافتی به منظور ایجاد جاذبه
● تدوین نمودار گردش کار فرآیند " جذب دانشجویان غیر ایرانی"
الزم به توضیح است که  09درصد شهریه دریافتی از دانشجویان غیر ایرانی به دانشکده ها و یا مراکز تحقیقاتی محل تحصیل
دانشجو اختصاص می یابد .ضمنا مبلغ پایان نامه دانشجویان دکترای تخصصی صد میلیون ریال باالتر از دانشجویان ایرانی می باشد.
معاو نت آموزشی اقدامات الزم را جهت آماده سازی زیرساخت های جذب دانشجوی غیرایرانی حداقل در سه رشته بعمل خواهد
آورد.

 -3برگزاری کنفرانس ها و همایشهای بین المللی :کنفرانس یا همایشی است که مجوز بین المللی از وزارت متبوعه داشته
باشد .شرایط اخذ مجوز عبارتست از :وجود حداقل  5شرکت کننده از  3دانشگاه یا موسسه علمی معتبر خارجی ،مشارکت حداقل
یک انجمن یا نهاد علمی بین المللی خارجی ،و دارابودن امتیاز بازآموزی.
بدین منظور دانشگاه اقدامات زیر را انجام داده است:
● اختصاص مبلغ هشتصد میلیون ریال از طرف دانشگاه برای برگزاری هر همایش بین المللی و تقویت ساختار امورات پژوهشی
واحد برگزارکننده
● تدوین نمودار گردش کار فرآیند " برگزاری کنفرانس ها و همایشهای بین المللی"
انتظار میرود دانشکده پزشکی ساالنه حداقل دو همایش بین المللی و دانشکده های داروسازی ،علوم نوین پزشکی و دندانپزشکی
هر کدام حداقل یک همایش بین المللی برگزار نمایند .بدیهی است که سایر واحدها نیز در صورت برگزاری کنفرانس یا همایش
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بین المللی از حمایت های مذکور بر خوردار خواهند بود .الزم به توضیح است که برای افزایش امتیاز فعالیت های اجرائی اعضای
هیئت علمی برگزارکننده این همایش ها (جدول ارتقای اعضای هیئت علمی) پیشنهاداتی به هیئت ممیزه ارسال خواهد شد.

 -4انجام همکاری های بین المللی :منظور قراردادها یا تفاهم نامه های رسمی بین دانشگاه با دانشگاه ها یا موسسات علمی
معتبر خارجی است که عملیاتی شده باشد.
بدین منظور دانشگاه اقدامات زیر را انجام داده است:
الف) انعقاد تفاهم نامه:
● انعقاد تفاهم نامه با تعدادی از دانشگاه ها و موسسات علمی معتبر توسط دانشگاه طی چهار سال گذشته (تفاهم نامه با دانشگاه
های گرونینگن هلند ،اودنسه دانمارک ،هانوفر آلمان ،پاریس  33فرانسه ،استانبول ،حاجت تپه و هفت تپه ترکیه ،دانشگاه های
کربال ،آذربایجان و قبرس)
دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تمامی فعالیت ها برای تحقق مفاد تفاهم نامه های مذکور و انعقاد هرگونه تفاهم نامه جدید با
دانشگاهها و موسسات علمی معتبر در صورتیکه در راستای تحقق شاخص های جدول فوق و با هماهنگی مدیریت امور بین الملل
دانشگاه باشد ،حمایت می نماید.
ب) پروژه تحقیقاتی مشترک یا برنامه مشترک:
معاونت تحقیقات و فناوری اقدامات الزم را برای طراحی حداقل بیست پروژه تحقیقاتی مشترک با دانشگاههای خارج از کشور بعمل
خواهد آورد.
دانشگاه از طراحی پروژه تحقیقاتی مشترک و یا اجرای برنامه مشترک در چارچوب اولویت های دانشگاه توسط واحدها و یا
محققین تا سقف پانصد میلیون ریال با تصویب شورای بین المللی سازی دانشگاه حمایت می نماید.
ج) پایان نامه مشترک:
دانشگاه از پایان نامه های مشترک دوره دکترای تخصصی تا سقف  059میلیون ریال با تصویب شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و
فناوری حمایت میکند.
د) گرنت:
در صورت دریافت گرنت از دانشگاهها و موسسات علمی خارج از کشور معادل رقم ریالی آن توسط دانشگاه به واحد یا محقق جذب
کننده پرداخت خواهد شد.
ه) برگزاری کارگاه:
نود درصد هزینه های دریافتی از شرکت کنندگان به واحد برگزار کننده اختصاص خواهد یافت .در صورت برگزاری کارگاه به زبان
انگلیسی ،حق التدریس اساتید برگزار کننده دو برابر خواهد بود.
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 -5مشارکت بین المللی دانشگاه در تولید مقاالت:
● اختصاص مبلغ سی درصد باالتر بعنوان پاداش به مقاالت مشترک بین المللی نسبت به مبلغ مقاالت غیر مشترک

همچنین در راستای تقویت زبان انگلیسی ،سیاست های زیر اتخاذ گردیده است:
● پرداخت حق التدریس برگزارکننده کالسها به زبان انگ لیسی دو برابر بیشتر از حق التدریس کالسهای فارسی و بدون رعایت
سقف موظفی.
انتظار میرود  05درصد واحدهای دوره های دکترای تخصصی به زبان انگلیسی برگزار گردد .اساتید برگزارکننده این کالسها بدون
رعایت سقف موظفی مشمول حق التدریس خواهند شد.
● حمایت از ایجاد و بروز رسانی سایت انگلیسی واحدها تا مبلغ هفتاد میلیون ریال
● ا ختصاص مبلغ بیست میلیون ریال برای دو زبانه نمودن تابلوهای راهنما و سردرب واحدها پس از اجرائی شدن
● حمایت از برگزاری کالس های آموزش زبان انگلیسی به کارکنان

 عالوه بر موارد فوق ،دانشگاه آماده است در مور د سایر فعالیت ها و برنامه ها که در این مجموعه ذکر نگردیده اند (تالیف کتابمشترک ،انتشار مجله مشترک ،برگزاری نمایشگاه مشترک ).... ،حسب مورد با پیشنهاد واحدها و تصویب شورای بین المللی سازی
حمایت های الزم را بعمل آورد.

 برای اطالع از برنامه های در حال اجرای دانشگاه برای مخاطبان خارجی به سایت انگلیسی دانشگاه به آدرس http://iro-en.tbzmed.ac.irمراجعه شود.
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